
  1972                                                                                        AFC’34 

 

In het seizoen ’71-’72 heeft AFC’34 10 zondag- en 2 zaterdagseniorenteams, 7 junioren-, 11 adspiranten- en 

13 pupillenteams. Daarnaast zijn er ook nog 2 dameselftallen en 6 zaalvoetbalteams. Kampioen worden het 1e 

damesteam, Junioren 1 het 1e zaalvoetbalteam.  

 

 

 
 

Het kampioensteam Dames 1 in 1972 

 

Staand v.l.n.r.: Bart de Lange, Arie Bruin, Marja Hoogland, Ken Pettit, Marjan Kaptein,  

Willem Bakker jr., Gerda Sturm, Jos Schoen, Ria Beentjes en José Groenewoud 

Gehurkt v.l.n.r.: Dick Binnewijzend, Lenie Pettit, Attje Bijl, Joke Beets, 

Marion Taylor, Marjan Groot en Nel van Langen 

 

  

Met name het kampioenschap van Junioren 1 is opmerkelijk. Het elftal wordt kampioen van Noord-Holland. 

In het clubblad wordt dit heugelijke feit als volgt beschreven: “Voor een opmerkelijk succes zorgden de 

jongens van Junioren 1. Zij slaagden erin als kampioen van de Hoofdklasse de kampioen van de I.J.C. in 

Noord-Holland nl. ZVV 1 met 2 – 0 te verslaan! Proficiat! Alle grote en sterke verhalen over vroegere 

juniorenelftallen ten spijt, moeten wij constateren, dat deze prestatie nog nimmer door een juniorenelftal 

van AFC is geleverd.” 

  

Hieronder staat de oorkonde die de spelers van Junioren 1 ontvangen aan het einde van het zo succesvol 

verlopen seizoen '71-'72.  

 

Op de foto zien we staand v.l.n.r.: Cor van der Weijde (leider), Adrie Hermes, André Boekel,  

Chris Groothuizen, Rob Kühne, Bert Bruin, Gerard Oudejans, Dirk Pronk, Jan Nieuwenhuizen 

 en Jan Kooge (trainer).  

Op de onderste rij zien we v.l.n.r. : Jan Smit, Gerard Beentjes, John Zuurbier,  

Louis Bleeker, Ton Pronk en Clemens Beemsterboer. 

 



 
 

 

 

Het contract van trainer Rentenaar wordt aan het einde van het seizoen niet “gecontinueerd”. De reden 

wordt als volgt omschreven: “Hij was meer voetbaldocent dan voetbaltrainer.” In de persoon van heer H. 

Kramer wordt een nieuwe trainer gevonden.  

  

Met ingang van het seizoen ’72-’73 bestaat de naam “adspiranten” niet meer in de voetballerij. De 

jeugdspelers worden voortaan op een andere manier in leeftijdsgroepen ingedeeld. De junioren worden 

voortaan verdeeld in A-, B- en C- junioren, de pupillen in A- en B-pupillen.  

  

Het nieuwe clubgebouw is nog niet gereedgekomen of de volgende plannen ter verbetering van de 

accommodatie worden al gemaakt. Vanaf februari staat bij de bestuursvergaderingen regelmatig de bouw 



van nieuwe kleedkamers op de agenda. In september schrijft voorzitter Bart de Lange in het clubblad het 

volgende: “Behoorlijke stenen kleedkamers met behoorlijke sanitaire voorzieningen moeten er komen.” Als in 

oktober de tekening van een nieuwe kleedgelegenheid (met 16 kleedkamers) wordt afgekeurd door de 

Welstandcommissie zit men niet bij de pakken neer. De heer Zonderhuis krijgt terstond opdracht om een 

nieuwe tekening te maken. Dat dit echt wel noodzakelijk is, blijkt uit de volgende citaten uit de notulen van 

bestuursvergaderingen uit november en december: “De kleedkameraccommodatie is in een erbarmelijke 

toestand en onhoudbaar op het ogenblik. De kleedkamers moeten in ieder geval tochtvrij gemaakt worden en 

ook moet er een nieuwe geiser komen en meer druk” En: “Van maandag t/m vrijdag kan AFC gebruik maken 

van twee kleedkamers van hockeyclub AMHC.” 

  

De clubavonden worden voor het eerst in het bestaan van de club gehouden in het eigen clubhuis. De 

Clubavondcommissie, o.l.v. van Aad van Rhoon, organiseert eens in de twee weken een gezellige clubavond. De 

leden kunnen zich op deze avonden verpozen met spellen als klaverjassen, dammen, schaken, biljarten en 

kegelen voor dames.  

  

De Clubavondcommissie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Sluitingsdag op 11 juni. Op het 

programma staat dan “een keur van nieuwe spelen voor jong en oud”. Voor de ouderen is er hardlopen (80 m. 

voor de heren en 60 m. voor de dames), doelschieten, micro-korfbal, een voetbalwedstrijd van “oud” eerste 

elftalspelers, en er ligt weer “een pracht van een gladde balk over een schone sloot, voor de durvers onder 

u!” Voor de jeugd is er een ballonnenwedstrijd, een grabbelton, touwtje trekken, paalgooien, ringwerpen, een 

hindernisbaan, en een hockeyspel met speciale ballen. De Sluitingsdag wordt “in het eigen clubhuis” 

afgesloten met een feestavond, inclusief levende muziek en diverse prijsuitreikingen.  

  

De jeugd van AFC’34 kan ook dit jaar weer meedoen aan de zomerkampen, die georganiseerd worden door de 

NKS.  Dit jaar hebben zich 91 jongens ingeschreven. De jongens van 10 en 11 jaar gaan dit jaar op kamp naar 

Leusden, en de jongens van 12 t/m 16 naar Weert en Borculo. De zomerkampen worden voor een deel 

bekostigd vanuit de opbrengsten van de zogenaamde oud-papier-actie. Elke zaterdag wordt er oud papier 

opgehaald door een grote groep vrijwilligers. Zo wordt er in het seizoen ’71-’72 maar liefst 171 ton oud 

papier verzameld. De grote animator van de oud-papier-actie is de heer Jaap Smit. Deze Jaap Smit was in 

1952 overigens een van de leden van de Clubavondcommissie die door het toenmalige bestuur voor een jaar 

geschorst werd. Over deze schorsing meldt secretaris Cor Dijkers 20 jaar later het volgende: “Het bestuur 

van 1972 “blijft het nog steeds diep betreuren, dat het bestuur anno 1952 zo’n onvergetelijke fout heeft 

gemaakt. Soit, gedane zaken nemen geen keer.” 

  

Voor de oudere jeugd is er op 2 juni weer eens een “beatavond”, nu voor het eerst “in onze eigen home”. Het 

(alweer) vernieuwde jeugdbestuur meldt hierover het volgende: “Na uren vergaderen (tot diep in de nacht) 

hebben we toch weer de moed verzameld om een beatavond op poten te zetten.” De entree bedraagt een 

gulden en het programma bestaat uit een verloting en veel “gouwe ouwe”.  

  

Dat de tijden steeds moderner worden blijkt o.a. uit de volgende zaken:  

Op 21 februari besluit het bestuur (met 11 stemmen vóór, en 0 tegen) over te gaan tot de aanschaf van een 

kleurentelevisie.  

Op 14 augustus 1972 worden de notulen van de bestuursvergadering voor de laatste keer met de hand 

geschreven. Vanaf 21 augustus worden de notulen getypt, in eerste instantie door het nieuwe bestuurslid 

Arie Bruin.  

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 augustus wordt voor het eerst in de historie van de club een 

vrouwelijk bestuurslid gekozen, nl. mevrouw Binnenwijzend – van Rhoon. In het bestuur vertegenwoordigt zij 

de damesvoetbalafdeling.  

  

Uit de notulen van de algemene ledenvergadering tenslotte nog een citaat van voorzitter de Lange: “Door de 

vele werkzaamheden voor het clubgebouw van de bestuursleden zijn we op het voetbaltechnische vlak wat 

achterop geraakt. Wij hebben ons dit gerealiseerd en het bestuur zal zich nu meer gaan richten op de 

prestaties op het groene veld. We zullen hierin een keiharde lijn gaan volgen.”  


